
Особливості Формули 

розподілу освітньої 

субвенції у 2022 році



Формула розподілу освітньої субвенції

Формула розподілу освітньої субвенції спрямована на

підвищення якості освіти через стимулювання органів місцевого

самоврядування до оптимізації неефективної мережі шкіл.

Розрахунок обсягу субвенції здійснюється на основі навчальних

планів, середньої заробітної плати вчителя, розрахункової

наповнюваності класів.

На обсяги освітньої субвенції не впливає фактична кількість

ставок педагогічних працівників, фактична кількість класів чи інші

параметри, на які можуть напряму впливати засновники.

Розробниками Формули є Шведсько-українським проєкт

«Підтримка децентралізації в Україні» (SKL International).



Освітня субвенція 2022

Загальний обсяг освітньої субвенції на 2022 рік становить:

108,04 млрд грн

Перші роз’яснення від МОН та розрахунки освітньої субвенції можна знайти за 

посиланням: https://cutt.ly/fYWp0ur

МОН готує та невдовзі розповсюдить Інформаційні довідки щодо розрахунку 

освітньої субвенції для кожної територіальної громади на 2022 рік.

https://cutt.ly/fYWp0ur


Формула розподілу освітньої субвенції на 2022 рік

З 2018 року обсяг освітньої субвенції розраховується для кожного окремого місцевого 

бюджету на основі Формули.

Цього року над удосконаленням Формули працювала робоча група: представники 

МОН, Мінфіну, Асоціації міст та ОТГ, міжнародні експерти SKL International.

Загальний принцип роботи Формули буде збережено.

Питання, які обговорювалися робочою групою:

• матриця розрахункової наповнюваності класів;

• навчальні плани;

• заробітні плати;

• коефіцієнти для іншого педагогічного персоналу;

• механізм коригування РНК, т. з. «буфери»;

• індивідуальне навчання.



Формула розподілу освітньої субвенції
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Кількість учнів, які відвідують школи на території місцевого бюджету,

розраховується за офіційними статистичними звітами шкіл (ЗНЗ-1). Для

розрахунку освітньої субвенції на 2022 рік використані дані про кількість

учнів станом на 5 вересня 2021 року.



Розрахункова наповнюваність класів (РНК)

застосовуємо 1 матрицю РНК для всіх громад 15х15, РНК від 10 до 27,5.

вечірніх шкіл, класів – 16.

спец школи/класи – 9.

НРЦ – 6.

решта РНК залишається незмінними.

РНК

У 2021 році діяло 2 матриці РНК, у 2022 році буде діяти єдина матриця для всіх 

територіальних громад.

Уточнено параметри РНК на основі об’єктивних критеріїв: щільності учнів та відсотка 

населення, що проживає у сільській місцевості

 Розрахункова наповнюваності класів (РНК) – середній рівень наповнюваності класів

закладів загальної середньої освіти відповідної адміністративно-територіальної одиниці за

умови раціональної організації шкільної мережі.



Навчальні плани

Навчальний план – середня кількість годин на тиждень у класах (визначається 

типовими навчальними планами закладів загальної середньої освіти)



Заробітні плати

Для обчислення освітньої субвенції застосовується показник середнього 

(розрахункового) розміру заробітної плати з нарахуваннями. В структуру 

розрахункової заробітної плати враховано всі обов’язкові доплати та надбавки, 

зокрема, надбавку за престижність педагогічної праці у розмірі 25%.



Коефіцієнт для іншого педагогічного 
персоналу (крім вчителів) Кіпп

 Кіпп (коефіцієнт для іншого педперсоналу, що не викладає уроки) буде залежати НЕ від 

РНК (як це було у 2021 і попередніх роках), а від відсотка сільського населення в громаді. 

 Більш сільські громади отримують більший Кіпп.



Механізм коригування РНК (т.з. «буфери»)

 Буфери

Удосконалено механізм коригування РНК з урахуванням значення такого 

параметру у минулому бюджетному періоді. 

Принцип роботи Буферів у 2022 році:

РНК 2022 року не зможе відрізнятися від РНК 2021 року більше ніж на +/- 1.

Це дозволить:

• уникнути надмірних дефіцитів чи надлишків освітньої субвенції для бюджетів 

окремих громад;

• забезпечить поступовий перехід до встановлених значень розрахункової 

наповнюваності класів.



Механізм коригування РНК (т.з. «буфери»)

 Буфери (приклад)

Бюджет Білоцерківської сільської територіальної громади Полтавської області

РНК за оновленою матрицею = 12,5

РНК 2021 року = 10

РНК 2022 року = 10 + 1 = 11

РНК 2023 року = 11 + 1 = 12

РНК 2024 року = 12,5

Бюджет Омельницької сільської територіальної громади Полтавської області

РНК за оновленою матрицею = 12,5

РНК 2021 року = 14,5

РНК 2022 року = 14,5 - 1 = 13,5

РНК 2023 року = 13,5 - 1 = 12,5

РНК 2024 року = 12,5

!!! Приклади наведені за умови, що РНК громади за 

матрицею не змінюється.

Проте, можливі випадки, коли у зв’язку зі зміною 

щільності учнів чи % сільського населення РНК 

громади буде змінюватися. 

Принцип буферів буде працювати і в таких випадках.



Залишки коштів освітньої субвенції:

Порядок та умови надання освітньої субвенції можна знайти за посиланням (постанова КМУ від 14 січня 2015 р.№ 6): https://cutt.ly/hs0X1Nr

 На кінець бюджетного періоду зберігаються на рахунках відповідних місцевих бюджетів.

 Станом на 01.11.2021 на рахунках місцевих бюджетів – 6,8 млрд грн

 Використовуються у наступному бюджетному періоді з урахуванням цільового призначення 

субвенції та на оновлення матеріально-технічної бази закладів освіти, насамперед на такі видатки:

 придбання шкільних автобусів;

 оновлення навчальної та матеріально-технічної бази ЗЗСО, які оптимізовані/об’єднані/реорганізовані;

 придбання підручників і посібників (у тому числі електронних);

 оснащення засобами навчання з фізики, хімії, біології, географії, математики, комп’ютерами;

 здійснення заходів, пов’язаних із забезпеченням пожежної безпеки;

 підключення закладів освіти до Інтернету, насамперед у сільській місцевості;

 будівництво нових і реконструкцію, капітальний та поточний ремонт туалетних приміщень.

Вказаний перелік НЕ Є ВИЧЕРПНИМ

https://cutt.ly/hs0X1Nr


Залишки коштів освітньої субвенції:

Проєкт Закону України «Про внесення змін до Бюджетного кодексу України» 

(реєстр. № 6062 від 15.09.2021)

передбачається доповнити частину четверту статті 103-2

Бюджетного Кодексу новим абзацом такого змісту:

«Залишки коштів за освітньою субвенцією, не

використані протягом наступного бюджетного періоду,

вилучаються до державного бюджету»



Дякую за увагу!

Експерта група з питань бюджетування:

Софієнко Анастасія
Дементьєв Владислав
Голуб Анна
Черній Зоряна

(044) 481-32-45


